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Informacje bieżące

Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie

ul. Kobierzyńska 98/68, 30-382 Kraków
tel.: 12 264-25-13, 12 264-25-14, 12 264-25-53, 12 264-25-54
faks: 12 264-25-09
Nr konta: 36 1020 2892 0000 5702 0016 1745
Biuro w Krakowie czynne:

w poniedziałki od godz. 9:00 do 17:00
od wtorku do piątku od godz. 9:00 do 15:30
Prezes

mgr farm. Piotr Jóźwiakowski pełni dyżury:
w poniedziałki od godz. 12:00 do 17:00,
w czwartki i piątki od godz. 12:00 do 14:00
Kierownik biura

Jadwiga Wojdyła
Radca prawny OIA

mgr Janusz Brol dyżuruje w poniedziałki od godz. 14:00 do 17:00
Wysokość składek członkowskich:
¨ kierownicy aptek ogólnodostępnych i hurtowni farmaceutycznych: 65 zł
¨ inne osoby pełniące kierownicze funkcje na stanowiskach związanych

z wykonywaniem zawodu farmaceuty oraz kierownicy aptek szpitalnych
i zakładowych: 35 zł
¨ pozostali członkowie Izby (w tym pracujący emeryci i renciści): 20 zł
¨ emeryci i renciści niepracujący: 5 zł
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Okręgowy Zjazd Aptekarzy
– 2010 r.

W

dniach 3 i 4 grudnia 2010 roku w Rytrze odbył się Sprawozdawczy Zjazd Delegatów Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie.
Pomimo ciążącego na delegatach obowiązku uczestnictwa w zjeździe, jego otwarcie w pierwszym terminie przewidzianym regulaminem nie
było możliwe z powodu braku wymaganej większości. Po 15 minutach uzyskaliśmy jednak quorum i obecnych było 62 delegatów na 121 uprawnionych
do uczestnictwa w zjeździe.
Na zaproszenie Prezesa Piotra Jóźwiakowskiego w zjeździe uczestniczyli:
mgr farm. Piotr Bohater – Prezes DOIA we Wrocławiu, oraz mgr farm. Józef
Łoś – Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Krakowie.
W pierwszym dniu obrad delegaci wysłuchali wystąpienia Prezesa ORA
mgr. farm. Piotra Jóźwiakowskiego. Prezes w swoim wystąpieniu podsumował
rok pracy Rady i Prezydium, a także zwrócił uwagę delegatów na czekające
nas zmiany w zakresie regulacji cen leków i odpłatności oraz zagrożenia, jakie
Farmacja Krakowska 4 / 2010
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Zjazd

niesie za sobą projekt ustawy o refundacji leków, będący w trakcie prac legislacyjnych w Sejmie.
Ten dzień obrad zakończył się dyskusją nad przyjęciem sprawozdań organów Rady oraz udzieleniem absolutorium ORA. Podjęto w tym zakresie
uchwały, które znajdą Państwo na kolejnych stronach niniejszego Biuletynu.
Drugi dzień obrad, w którym uczestniczyło 74 delegatów, rozpoczął się
od wykładu mgr. farm. Piotra Bohatera – Prezesa DIA we Wrocławiu na temat sytuacji aptekarstwa w Europie i Polsce (skrót wykładu będzie dostępny na
stronie internetowej OIA w Krakowie). Wykład wywołał ożywioną dyskusję
wśród delegatów i pozwolił im zająć stanowisko w sprawie projektu ustawy
refundacyjnej w przeprowadzonej ankiecie. Wynik ankiety pokazał, że aż 74%
obecnych na zjeździe delegatów uważa, że zapisy tej ustawy nie poprawią ich
sytuacji materialnej, a byt ich aptek będzie zagrożony.
Następnie, na wniosek złożony na ostatnim posiedzeniu ORA przez panią mgr farm. Małgorzatę Lelito, odbył się panel dyskusyjny – wyborczy. Jego
celem, zdaniem wnioskodawczyni, było poznanie oczekiwań aptekarzy wobec
samorządu. Wnioski, uwagi i życzenia będące owocem tej dyskusji również
zostaną opublikowane na stronie internetowej OIA.
Ważnym punktem obrad Zjazdu było przyjęcie projektu preliminarza budżetowego OIA na rok 2010/2011. Po krótkiej dyskusji, przy jednym głosie
wstrzymującym się, przyjęto uchwałę o jego zatwierdzeniu.
Zjazd zajął również stanowisko w przedmiocie nowych kodyﬁkacji „ustawy refundacyjnej”, zobowiązując Okręgową Radę Aptekarską do przekazania
tej informacji w formie uchwały Naczelnej Radzie Aptekarskiej.
Na zakończenie Zjazdu Prezes ORA mgr farm. Piotr Jóźwiakowski podziękował przybyłym gościom i delegatom za udział w zjeździe i aktywne
uczestnictwo. Przypomniał także delegatom, że w tym składzie spotkaliśmy
się po raz ostatni, gdyż za rok czekają nas wybory do władz samorządu.
Witold Jucha
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U C H W A Ł A nr  /V/
Okręgowego Zjazdu Aptekarzy
z dnia  grudnia  r.
w sprawie uchwalenia
Regulaminu Okręgowego Zjazdu Aptekarzy
Na podstawie art. 27 pkt 4 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (tekst jednolity DzU 08.138.856) oraz § 3 ust. 4 Regulaminu Okręgowego Zjazdu Aptekarzy uchwala się, co następuje:

§
Okręgowy Zjazd Aptekarzy działa w oparciu o Regulamin Okręgowego Zjazdu Aptekarzy – tekst jednolity, przyjęty Uchwałą nr 21/V/09 z dnia
20.11.2009 r.

§
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarze Zjazdu
Ewa Klarman-Żak
Maria Baś

Przewodniczący Zjazdu
Leokadia Danek
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U C H W A Ł A nr  /V/
Okręgowego Zjazdu Aptekarzy
z dnia  grudnia  r.
w sprawie uchwalenia porządku obrad
Okręgowego Zjazdu Aptekarzy
Na podstawie art. 27 pkt 4 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (tekst jednolity DzU 08.138.856) oraz § 3 ust. 4 Regulaminu Okręgowego Zjazdu Aptekarzy uchwala się, co następuje:

§
Okręgowy Zjazd Aptekarzy uchwala porządek obrad Okręgowego Zjazdu Aptekarzy.

§
Treść porządku obrad stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarze Zjazdu
Ewa Klarman-Żak
Maria Baś
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Przewodniczący Zjazdu
Leokadia Danek

Uchwały Zjazdu

U C H W A Ł A nr /V/
Okręgowego Zjazdu Aptekarzy
z dnia  grudnia  r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
Okręgowej Rady Aptekarskiej, Okręgowej Komisji
Rewizyjnej, Okręgowego Sądu Aptekarskiego,
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
Działając na zasadzie art. 27 pkt 3 ustawy z dnia 19.04.1991r. o izbach
aptekarskich (tekst jednolity DzU 08.138.856) oraz § 3 ust. 3 Regulaminu
Okręgowego Zjazdu Aptekarzy, uchwala się, co następuje:

§
Okręgowy Zjazd Aptekarzy przyjmuje i zatwierdza sprawozdania z działalności w roku 2009/2010:
1. Okręgowej Rady Aptekarskiej
2. Okręgowej Komisji Rewizyjnej
3. Okręgowego Sądu Aptekarskiego
4. Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

§
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarze Zjazdu
Ewa Klarman-Żak
Maria Baś

Przewodniczący Zjazdu
Leokadia Danek
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U C H W A Ł A nr /V/
Okręgowego Zjazdu Aptekarzy
z dnia  grudnia  r.
w sprawie udzielenia absolutorium organom
Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie
Działając na zasadzie art. 27 pkt 3 ustawy z dnia 19.04.1991 r. o izbach
aptekarskich (tekst jednolity DzU 08.138.856) oraz § 3 ust. 1 Regulaminu
Okręgowego Zjazdu Aptekarzy, uchwala się, co następuje:

§
Okręgowy Zjazd Aptekarzy udziela absolutorium za działalność w roku
2009/2010 następującym organom:
1. Okręgowej Radzie Aptekarskiej
2. Okręgowej Komisji Rewizyjnej
3. Okręgowemu Sądowi Aptekarskiemu
4. Okręgowemu Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej.

§
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarze Zjazdu
Ewa Klarman-Żak
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Przewodniczący Zjazdu
Leokadia Danek

Uchwały Zjazdu

Maria Baś

U C H W A Ł A nr /V/
Okręgowego Zjazdu Aptekarzy
z dnia  grudnia  r.
w sprawie uchwalenia budżetu i gospodarki ﬁnansowej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie
Działając na zasadzie art. 27 pkt 2 ustawy z dnia 19.04.1991 r. o izbach
aptekarskich (tekst jednolity DzU 08.138.856) oraz § 3 ust. 2 Regulaminu
Okręgowego Zjazdu Aptekarzy, uchwala się, co następuje:

§
Okręgowy Zjazd Aptekarzy uchwala i przyjmuje budżet i zasady gospodarki ﬁnansowej Okręgowej Izby Aptekarskiej na rok 2010/2011, zgodnie
z przedstawionym preliminarzem.

§
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarze Zjazdu
Ewa Klarman-Żak
Maria Baś

Przewodniczący Zjazdu
Leokadia Danek
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Uchwały Zjazdu

U C H W A Ł A nr  /V/
Okręgowego Zjazdu Aptekarzy
z dnia  grudnia  r.
w sprawie zobowiązania ORA w Krakowie do przekazania informacji NRA dot. stanowiska Zjazdu w przedmiocie nowych kodyﬁkacji „ustawy refundacyjnej”
Na podstawie art. 27 pkt 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (tekst jednolity DzU 08.138.856) oraz § 3 ust. 1 Regulaminu Okręgowego Zjazdu Aptekarzy uchwala się, co następuje:

§
1. Okręgowy Zjazd Aptekarzy w wyniku tajnego głosowania zdecydowaną
większością głosów (tj. 76,4%) uznał, iż planowane zmiany „ustawy refundacyjnej” wpłyną negatywnie na sytuację aptek i aptekarzy.
2. Delegaci wyrażają swoje niezadowolenie z działania Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie wpływu na kształt „ustawy rerefundacyjnej”.
3. Delegaci uznali za konieczne ponowne przeanalizowanie projektu ustawy
ze szczególnym uwzględnieniem przepisów zagrażających funkcjonowaniu i sytuacji ekonomicznej aptek.

§
Okręgowy Zjazd Aptekarzy zobowiązuje Okręgową Radę Aptekarską
o skierowanie niniejszej uchwały do NRA.

§
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarze Zjazdu
Ewa Klarman-Żak
Maria Baś
12
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Przewodniczący Zjazdu
Leokadia Danek

Kalendarium

..

Kraków, siedziba OIA – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu
Kraków – spotkanie kwartalne aptekarzy

..

Nowy Sącz – spotkanie kwartalne aptekarzy

..

Kraków – Kryspinów – piknik farmaceutyczny „Mixtura
2010”

..

Tarnów – spotkanie kwartalne aptekarzy

..

Warszawa – posiedzenie NRA

..

Kraków – posiedzenie ORA

..

Warszawa – spotkanie koordynatorów ws. protestu aptekarzy. Uczestniczyli Prezes ORA – Piotr Jóźwiakowski i Kierownik Biura – Jadwiga Wojdyła

..

Warszawa, obchody Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza

..

Kraków, siedziba OIA – ślubowanie farmaceutów odbierajacych prawo wykonywania zawodu

-..

Krynica – konferencja aptek szpitalnych

..

Kraków, Hotel „Sympozjum” – kurs „Wybrane aspekty
farmakoterapii w czasie ciąży i karmienia piersią”

..

Warszawa – posiedzenie NRA

..

Kraków – IV Konferencja Naukowa Boiron „Leki
homeopatyczne w opiece farmaceutycznej”

Farmacja Krakowska 4 / 2010
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Kalendarium

-.. Władysławowo – konferencja onkologiczna aptek szpitalnych
..

Warszawa – spotkanie Prezesów ORA ws. ustawy refundacyjnej

..

Warszawa – posiedzenie NRA

..

Tarnów – kurs „Bezpieczeństwo stosowania leków” zorganizowany przy współudziale OIA w Lublinie

..

Kraków, Urząd Miasta – rozdanie certyﬁkatów i podsumowanie zbiórki przeterminowanych leków z gospodarstw domowych

..

Kraków – posiedzenie ORA
Kraków, siedziba OIA – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu

-.. Ożarów Mazowiecki – VI Międzynarodowa Konferencja
Naukowo-Szkoleniowa Farmaceutów „Aktualne możliwości
terapii chorób o podłożu miażdżycowym”
-..

Rytro – Okręgowy Zjazd Aptekarzy

..

Kraków, Wydział Farmaceutyczny UJ CM – wykład Prezesa Piotra Jóźwiakowskiego pt. „Aptekarstwo w Polsce i Europie”
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Co farmaceuta wiedzieć powinien…

Wirusowe zapalenia wątroby
typu A, B i C

W

irusowe zapalenia wątroby typu A, B i C są jednym z najczęstszych
i najgroźniejszych zagrożeń chorobowych czyhających na współczesnego człowieka. Farmaceuci, będący często pierwszymi pracownikami służby zdrowia, do których zgłasza się chory pacjent, powinni być
szczegółowo poinformowani na temat tych chorób.

Wirusowe zapalenie wątroby typu A
Wirusowe zapalenie wątroby typu A, czyli tzw. „żółtaczka pokarmowa”,
wywoływane jest przez ssRNA-wirus z rodziny Picornaviridae (z ang. Hepatitis A Virus – HAV, enterowirus 72). HAV jest wirusem o średnicy 27 nm i symetrii ikosaedralnej. Znany jest tylko jeden serotyp tego wirusa.
Zakażenie wirusem HAV następuje poprzez przewód pokarmowy, przez
kontakt z wydzielinami chorego lub produktami zakażonymi (epidemie
mleczne, wodne itp.). HAV może przez długi czas utrzymywać się w środowisku przy dużej wilgotności. Czas wylęgania trwa 2–6 tygodni. Zachorowania występują głównie latem i wczesną jesienią, najczęściej u dzieci, młodzieży
i ludzi starszych.
Wirus HAV namnaża się najpierw w przewodzie pokarmowym, następnie
dochodzi do wiremii, po czym (prawdopodobnie) dochodzi do zakażenia wątroby i powstania objawów chorobowych. W wyniku tego zakażenia dochodzi
do zapalenia wątroby. Objawy wywoływane przez wirusa to osłabienie, senność, bóle głowy, brak apetytu, wstręt do potraw tłustych, czasami gorączka,
pod koniec pobolewanie wątroby, żołądka.
Wirusa można wykryć za pomocą testu ELISA lub innych metod, wykorzystujących przeciwciała swoiste względem wirusa. Dodatkowo można wyFarmacja Krakowska 4 / 2010
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korzystać testy na stężenie bilirubiny oraz transaminaz (ich wyższe stężenie
świadczy o chorobach wątroby).
Proﬁlaktycznie przeciw WZW A stosuje się szczepienia ochronne; szczepienia są szczególnie zalecane dla osób podróżujących po świecie. Jednakże
najważniejszym sposobem zapobiegania rozpowszechnianiu się HAV jest higiena. Szczepionka indukuje powstanie przeciwciał u ponad 95% szczepionych w ciągu czterech tygodni. Podanie dwóch dawek szczepionki w odstępie
6–12 miesięcy zapewnia odporność na ponad 20 lat. Dostępne szczepionki
to: HAVRIX (SmithKline Beecham), VAQTA (Merck Sharp Dohme), AVAXIM (Pasteur Merieux, tylko dla dorosłych). Istnieje także preparat Twinrix
Junior/Adult (SmithKline Beecham), czyli skojarzona szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i typu B, przeznaczona dla dzieci od pierwszego do piętnastego roku życia włącznie ( Junior) i dla dorosłych
(Adult).

Wirusowe zapalenie wątroby typu B
Wirusowe zapalenie wątroby typu B, zwane niegdyś „żółtaczką wszczepienną”, wywoływane jest przez wirusa HBV (ang. Hepatitis B Virus). Choroba
polega na upośledzeniu funkcji związanych z odtruwaniem organizmu, przemianami biochemicznymi, wytwarzaniem białek i czynników krzepnięcia oraz
utrzymania homeostazy wewnątrz organizmu. Znaczne uszkodzenie wątroby
nie pociąga za sobą zazwyczaj zaburzeń gastrycznych, a w skrajnych przypadkach chory umiera z powodów neurologicznych (śpiączka wątrobowa), głównie wskutek zaburzenia przemian amoniaku i aminokwasów cyklicznych.
Czynnikami ryzyka i drogami szerzenia wirusa są:
– naruszenie ciągłości skóry skażonymi narzędziami (tatuaże, zabiegi kosmetyczne, fryzjerskie, stomatologiczne),
– zakażenie płodu i noworodka od matki nosicielki, przetoczenia krwi i jej
produktów,
– przygodne stosunki seksualne,
– kontakty seksualne z nosicielami wirusa.
Replikacja wirusa przebiega głównie w komórkach wątroby, a w niewielkim stopniu prawdopodobnie także w limfocytach, stąd schorzenia, jakie wywołuje wirus HBV, są różnymi postaciami zapalenia wątroby.
Możemy wyróżnić:
– zakażenia bezobjawowe, z pełnym wyleczeniem i nabyciem odporności
(80%),
16
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–
–
–
–
–

słabo wyrażone zakażenia objawowe z pełnym wyzdrowieniem,
ostre zapalenie wątroby, często z żółtaczką,
zapalenie wątroby z wysoką śmiertelnością,
różnie wyrażone przewlekłe zapalenia wątroby (z replikacją wirusa),
tzw. nosicielstwo HBs, bez replikacji wirusa i cech zapalenia wątroby, jako
następstwo długotrwałego procesu przewlekłego (wskutek integracji wirusa z genami gospodarza),
– późne następstwa: marskość wątroby i jej powikłania (wodobrzusze, encefalopatia wątrobowa, zespół nerkowo-wątrobowy, krwotoki z żylaków
przełyku, rak pierwotny wątroby – prowadzące ostatecznie do śmierci),
– piorunujące zapalenie wątroby przy nadkażeniu wirusem C lub D.
Okres wylęgania HBV wynosi od sześciu tygodni do sześciu miesięcy, po
którym następuje mniej lub bardziej wyrażona faza ostra. W 80% przypadków brak jest żółtaczki i objawów, które mogłyby być skojarzone z chorobą
wątroby – chorzy nie są świadomi, że przeszli zapalenie wątroby. Szczególnie skąpoobjawowe są zarażenia ze słabą odpowiedzią immunologiczną, które najprawdopodobniej przejdą w fazę przewlekłą. W 90–95% przypadków
zakażenie kończy się samoistnym wyleczeniem. W 10% przypadków chorzy
mają typowe, żółtaczkowe objawy i podlegają kilkutygodniowej hospitalizacji
i kilkumiesięcznej rekonwalescencji. Taki przebieg zazwyczaj nie pozostawia
żadnych skutków ubocznych i daje pełne wyleczenie, bez stanu przewlekłego
i nosicielstwa. W znikomej ilości przypadków (0,1–0,5%) zakażenie rozwija
się w nadostre zapalenie wątroby, z masywną martwicą hepatocytów, powodującą niewydolność wątroby (przeżywalność 20–30%). Zapalenie piorunujące
może się rozwinąć u przewlekłego nosiciela – wskutek nadkażenia wirusem
Delta (HDV) lub HCV.
Część zakażeń HBV (5–10%) przechodzi następnie w fazę przewlekłą.
Największe ryzyko pojawienia się fazy przewlekłej występuje u zakażonych
noworodków i dzieci do pierwszego roku życia (70–90%), u dorosłych odsetek ten wynosi 5–10%. Przebieg HBV u dzieci wcześnie zarażonych jest nieco
inny niż u dorosłych. U części z nich dochodzi do postępującego zniszczenia
wątroby w okresie kilku–kilkunastu lat, u części proces chorobowy jest bardzo
skąpy i trwa dziesiątki lat. W drugim przypadku istnieje większe ryzyko rozwoju raka wątroby bez stadium marskości. Jest to szczególnie typowy przebieg
u osób rasy żółtej zarażonych okołoporodowo. Rak występuje tu w granicach
20–25 roku życia, bez stadium marskości. Tymczasem w typowym przebiegu
HBV – u osoby zarażonej – w życiu dorosłym wystąpienie raka wątroby przyFarmacja Krakowska 4 / 2010
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pada zazwyczaj na piątą–szóstą dekadę życia i jest poprzedzone marskością,
choć nie jest to regułą. Przewlekłe zakażenie wiąże się z występowaniem marskości wątroby oraz pierwotnego raka wątroby (15–40%). Po paleniu tytoniu,
zakażenie przewlekłe HBV jest drugim, najistotniejszym czynnikiem prowokującym wystąpienie nowotworu.
Średni czas trwania zakażenia HBV od momentu zakażenia do poważnych
problemów zdrowotnych (naturalna historia choroby) jest bardziej przewidywalny niż w przypadku HCV i trwa w przypadku zarażenia u osoby dorosłej
15 do 20 lat. W przypadku dużej aktywności replikacyjnej i braku przeciwciał
AntyHBe możliwy jest szybszy progres choroby do stadium marskości (pięć
lat lub mniej). Przy niskim poziomie wiremii i małej odpowiedzi organizmu
na zakażenie aktywność zapalna może być mierna i niekorzystne zejście może
nie wystąpić – chory wcześniej umrze z innego powodu niż chora wątroba.
Wirusowe zapalenie wątroby typu B kończy się marskością i rakiem wątroby. Wszystko zależy od sposobu leczenia: u osób leczonych dzieje się tak
w 15–20% przypadków, u osób nieleczonych – w powyżej 75% przypadków.
Wystąpienie marskości i raka wątroby poprzedzone jest poważnymi komplikacjami, uniemożliwiającymi normalne funkcjonowanie: wodobrzusze, żylaki
i krwawienia przełyku, żółtaczka, problemy z krzepliwością krwi, zaburzenia
psychiczne do śpiączki wątrobowej włącznie. Chorzy zazwyczaj dożywają wieku 50–60 lat.
Ostre postaci zapalenia wątroby typu B podlegają kilkutygodniowej hospitalizacji i w zasadzie nie stosuje się leczenia. Podaje się jedynie witaminy,
a przy bardzo ciężkim przebiegu – sterydy. W przypadku piorunującego zapalenia wątroby stosuje się leczenie na oddziałach intensywnej terapii, mające na
celu podtrzymanie funkcji życiowych i wyrównanie chorego do czasu regeneracji i podjęcia przez wątrobę z powrotem sprawnej funkcji.
Leczenie stosuje się w przypadku wystąpienia przewlekłego zapalenia wątroby. Stosowane leki można podzielić na trzy grupy:
1. leczenie przeciwwirusowe (Interferon alfa, lamiwudyna),
2. leczenie osłonowe i uzupełniające (arginina, preparaty: Cynarex, Esseliv,
Essentiale Forte, Hepa-Mertz, Heparegen, Hepatil, Laktuloza, Lecytyna,
Liv52, Sylimarol). Leki te nie powodują wyleczenia, jednak spowalniają
przebieg choroby i przechodzenie jej w kierunku marskości,
3. leczenie objawowe późnych następstw polega na podawaniu czynników
krzepnięcia i leków obniżających ciśnienie wrotne, uzupełnianiu albumin,
usuwaniu nadmiaru amoniaku, podawaniu leków zwiększających diurezę,
uzupełnianiu zaburzeń elektrolitycznych.
18
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W proﬁlaktyce WZW typu B zaleca się szczepionki rekombinowane,
m.in. ENGERIX-B (SmithKline Beecham). Szczepienia podstawowego dokonuje się według schematu: dawka pierwsza, dawka druga po upływie miesiąca i dawka trzecia po upływie sześciu miesięcy. Pojedyncze dawki przypominające podaje się w odstępach co pięć lat, wyłącznie pracownikom służby
zdrowia, narażonym w sposób szczególny na zakażenie.

Wirusowe zapalenie wątroby typu C
Choroba spowodowana jest przez wirus zapalenia wątroby typu C (HCV,
ang. Hepatitis C Virus). Wirus HCV jest szeroko rozpowszechniony. Światowa
Organizacja Zdrowia podaje, że na świecie zakażonych jest około 170 milionów ludzi! Szacuje się, że na świecie tylko w 15 procentach przypadków wirus
ten jest wykrywany. HCV jest małym wirusem (o średnicy 40–60 nm), ulegającym szybkim mutacjom. Istnieje w sześciu najważniejszych odmianach, zwanych genotypami, oznaczanych numerami od 1 do 6. Identyﬁkacja genotypu
u chorego jest bardzo ważna, ponieważ niektóre odmiany poddają się leczeniu
łatwiej niż inne. Oznacza to, że czas leczenia będzie się różnić w zależności od
stwierdzonego u danego pacjenta genotypu.
Wirus HCV szerzy się głównie poprzez kontakt z zakażoną krwią oraz
rzadziej na drodze kontaktu płciowego. Do zakażenia może dojść:
– w wyniku przetoczenia zakażonej krwi,
– w wyniku bezpośredniego kontaktu uszkodzonej skóry lub śluzówek
z zakażoną krwią (używanie tych samych maszynek do golenia, nożyczek,
szczoteczek do zębów lub poprzez materiały sanitarne oraz zakrwawioną
odzież),
– w sytuacjach medycznych i pozamedycznych, w których stosowany jest
niewłaściwie wysterylizowany (wyjałowiony) sprzęt, jak np: używanie skażonych igieł lub innego sprzętu podczas wykonywania zastrzyków, przypadkowe skaleczenia związane ze zastosowaniem igieł (dotyczy np. pielęgniarek wykonujących zastrzyki), zabiegi stosowane w leczeniu stomatologicznym, wykonywanie tatuaży lub nakłuć związanych z noszeniem
kolczyków niewłaściwie wysterylizowanym sprzętem,
– podczas kontaktów seksualnych tzw. wysokiego ryzyka (często z wieloma
partnerami), które mogą powodować krwawienie lub podczas kontaktów
płciowych w czasie menstruacji,
– używania tych samych zakażonych przedmiotów higieny osobistej,
– przeniesienia wirusa z matki na dziecko w okresie okołoporodowym
(rzadko).
Farmacja Krakowska 4 / 2010
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W wielu przypadkach sposób zakażenia pozostaje nieznany. Zapalenie wątroby typu C jest często nazywane „cichą chorobą”. Wiele osób zakażonych
tym wirusem nie ma objawów i nie czuje się źle. Zaledwie jedna trzecia zakażonych odczuwa jakiekolwiek dolegliwości, które często są miernie nasilone
i nie sugerują choroby związanej z wątrobą. Są to najczęściej: bóle mięśniowo-stawowe, osłabienie, nudności, trudności z koncentracją oraz niepokój lub depresja. Objawy stają się wyraźniejsze, gdy u chorego rozwinie się marskość wątroby lub gdy zapalenie wątroby ma ciężki przebieg. Oprócz uczucia znużenia
chory może odczuwać: osłabienie siły mięśniowej, pogorszenie apetytu, nudności, zmniejszenie masy ciała, zmianę zabarwienia moczu, świąd skóry.
Wirus może zostać wykryty dopiero wiele lat po zakażeniu. Uszkodzenie
funkcji wątroby, spowodowane wirusowym zapaleniem typu C, może postępować bezobjawowo przez wiele lat i dlatego bardzo ważne jest wczesne jego
wykrycie, co daje możliwość nawet całkowitego wyleczenia. Rozwój choroby
może w końcu doprowadzić do marskości wątroby. W zaawansowanej marskości jedynym skutecznym sposobem leczenia jest przeszczep tego narządu. Nieleczona marskość wątroby może prowadzić do rozwoju raka wątroby
i śmierci.
Stwierdzenie obecności wirusa opiera się na wykrywaniu specyﬁcznych
przeciwciał w surowicy krwi (anty-HCV). Natomiast obecność materiału genetycznego wirusa (HCV RNA) w surowicy wskazuje na aktywne zakażenie
oraz możliwość przenoszenia zakażenia i/lub rozwinięcie się przewlekłej choroby wątroby.
Istnieją coraz bardziej skuteczne metody leczenia WZW C. Na rynku są
dwa rodzaje leków zarejestrowanych do leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C: interferon i rybawiryna. Nie ma obecnie szczepionki,
która pomogłaby uchronić się przed zakażeniem wirusem zapalenia wątroby
typu C. Przewiduje się jednak, że taka szczepionka może zostać wynaleziona
około 2015 roku.
Mgr farm. Anna Łątka
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Podwyższenie cen za watę opatrunkową. Ze Związku austro-węgierskich fabryk opatrunków i waty donoszą nam, że wskutek nadmiernie wysokiego podrożenia surowej bawełny i braku widoków by ceny te w niejakimś
czasie zostały zredukowane, zmuszeni są fabrykanci ceny waty opatrunkowej
zastosować do cen surowca, co pociągnie za sobą podwyższenie cen waty.
Nastrój strajkowy wśród magistrów Budapesztu wzrasta. Pisze o tem szeroko „Gyógyszerészek Lapja” w swym ostatnim numerze, apelując do patryotyzmu magistrów, by wobec niebezpieczeństwa [epidemii] cholery na razie od
strejku się wstrzymali. Przyczyną niezadowolenia jest pominięcie przy rozdawaniu koncesyi kilku starych i posiwiałych w zawodzie magistrów. Jak zwykle odegrała tu rolę protekcya. Pismo dodaje od siebie jako dezyderat publiki,
by magistrowie ograniczyli się jedynie do biernej rezystencyi, bowiem w razie
strajku przedewszystkiem ona padnie oﬁarą.
Omyłka. W Bukareszcie w aptece wyekspedyowano do injekcyi zamiast
1,20 g sublimatu – 120 g sublimatu. Pomocnicę, które ekspedyowała lek ten
aresztowano. Oskarżyła ona wszakże lekarza, że omyłka zaszła z jego winy,
albowiem na recepcie napisane było 120 g, a zresztą podczas injekcyi lekarz
zauważył znaczną ilość kryształków w płynie, które mu przeszkadzały dokonać injekcyi, lecz zamiast reklamować, wyjął on poprostu z roztworu kryształy, usunął je i z pozostałym płynem injekcyi dokonał. Lekarza również aresztowano.
Zatrucie winem leczniczem. W Köröshegy aptekarz Stefan Zsalecz
i kondycyonująca u niego mgr Karolina Szouradi zmarli po wypiciu leczniczego wina, sprowadzonego z Budapesztu. W resztce wina stwierdzono znaczną ilość strychniny, której jednak nie znaleziono w nienapoczętych butelkach.
Dochodzenie w toku. Domyślają się dramatu miłosnego.
O ciekawym wypadku opowiada „Schwäb Merkur”. W Köpenick odbywano rewizye drogueryi. W chwili gdy w jednej z komisya znalazła skrytkę
tajną i do niej przewodniczący komisyi chciał wejść, wtedy drogista poszczuł
dużą dogę na komisyę, a gdy jeden z jej członków psa zastrzelił, wtedy drogista
dobył nabitego rewolweru i groził nim całej komisyi. Tylko z trudem zdołano
go ubezwładnić po dłuższem szamotaniu. Po przeszukaniu owej skrytki, znaleziono wiele zakazanych artykułów.
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Inspektor szkolny fabrykantem leków. Magistrat stoł. król. miasta Krakowa rozesłał następujące pismo z daty 10 listopada 1910 do wszystkich p.p.
lekarzy praktykujących, oraz do wszystkich aptek i drogueryi w Krakowie: Doszło do wiadomości Magistratu, że Leon Langer, obywatel Podgórski wniósł do c.k.
Ministerstwa spraw wewnętrznych prośbę o pozwolenie wyrobu i sprzedaży leku
antycholerycznego nieznanego składu pod nazwą „Choleriker”. Lek ten wyrabia
Roman Aleksander Andrusikiewicz, emerytowany inspektor szkolny okr. zamieszkały w klasztorze na Skałce. O czem (…) Magistrat stoł. król. miasta Krakowa jako
władza polityczna I. Instancyi zawiadamia z tem, że aż do czasu rozstrzygnięcia
sprawy przez c.k. Ministerstwo spraw wewnętrznych zakazuje rozpowszechniania tego leku.
W sprawie zapisywania specyﬁków uchwaliła Izba lekarska zachodniogalicyjska, rozpatrzywszy uchwałę I. Zjazdu internistów polskich (…) przedłożyć XVI. Wiecowi Izb lekarskich następujący wniosek:
a) Wiec Izb wyraża przekonanie, że bezkrytyczne zapisywanie t.zw. specyﬁków, oznaczonych nazwami, utworzonymi od różnych chorób, ich objawów lub od nazw narządów ciała, nie odpowiada ani godności, ani naukowemu wykształceniu stanu lekarskiego i może w dalszem następstwie ułatwiać pośrednio lub bezpośrednio partactwo.
b) Zdaniem Wiecu nie powinni lekarze zapisywać (…) specyﬁków o nieznanem składzie chemicznym, ani też takich, które bywają ogłaszane i zachwalane w pismach nielekarskich i dziennikach politycznych.
c) Celem ochrony godności i powagi medycyny, wzywa się lekarzy, aby nie
wystawiali żadnych świadectw ani orzeczeń o specyﬁkach, ogłaszanych
w czasopismach nielekarskich; do pism zaś lekarskich należy zwrócić się
z prośbą, aby nie przyjmowały ogłoszeń o przetworach, których dokładny skład chemiczny nie jest znany, ani o takich, które bywają zachwalane
w pismach nielekarskich.

Cytaty zaczerpnięto z działu „Wiadomości bieżące” „Kroniki Farmaceutycznej” z czwartego kwartału 1910. Zachowano oryginalną pisownię i interpunkcję.
Opracował dr n. farm. Maciej Bilek
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C

horoby skóry o różnorakiej etiologii są obecnie coraz częściej spotykane. W kolejnej części cyklu „Receptariusz” chciałbym zaprezentować
Czytelnikom „Farmacji Krakowskiej” bardzo ciekawą i wszechstronnie działającą maść. Oto jej skład:
Rp.
Bals. Peruv.
Linomag liq.
Vit. E liq.
Vit. A liq. aa 5,0
Lanolini ad 100,0
M.f. ung.
Powyższy przepis wykonujemy następująco: do 80 gramów lanoliny wprowadzamy kolejno po pięć gramów płynnego Linomagu, olejowego roztworu
witaminy E, wodnego roztworu witaminy A oraz – na końcu – balsam peruwiański. Pierwsze trzy składniki dostępne są nie w postaci surowców do receptury, ale jako gotowe preparaty, produkowane przez ﬁrmy farmaceutyczne. Są
one jednak uwzględnione w najnowszym wykazie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne, tak więc za wykonanie prawidłowo zapisanego na recepcie leku robionego, zawierającego te składniki, pobieramy wyłącznie opłaty ryczałtowe.
Zakres zastosowań opisanej powyżej maści jest bardzo szeroki. Lecznicze
działanie ma już samo podłoże: lanolina wpływa na skórę zmiękczająco, łagodząco, wydatnie reguluje równowagę wodną naskórka, wygładza powierzchnię
skóry i zmniejsza jej szorstkość. W przeciwieństwie do innych podłóż lanoliFarmacja Krakowska 4 / 2010
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na nigdy nie podrażnia skóry, znane są jednak przypadki miejscowych reakcji
alergicznych po jej zastosowaniu1. Szeroko niegdyś stosowany balsam peruwiański wykazuje działanie antyseptyczne, przyspieszające gojenie ran i przeciwświądowe2. Zastosowana zewnętrznie witamina E wykazuje silne działanie
przeciwutleniające, usuwając tym samym wolne rodniki z ogniska zapalnego
i zwiększając naturalną wydolność komórek układu odpornościowego. Z kolei
podawana na skórę witamina A ma wpływ na naturalną regenerację komórek,
zmniejsza ilość komórek o nieprawidłowej funkcji, poprawia struktury kolagenowe i elastyczność skóry. Linomag (witamina F, zespół nienasyconych kwasów tłuszczowych) uczestniczy w metabolizmie lipidów i przyspiesza ziarninowanie. Pobudza także naturalną regenerację i gojenie się skóry.
Opisaną powyżej maść z dużym powodzeniem stosowali moi pacjenci w przypadku mocnych podrażnień i martwic skóry, spowodowanych działaniem zewnętrznych preparatów ze sterydami. Znakomity skutek odnosiła
również w przypadku odmrożeń, odleżyn (nawet tych najbardziej opornych na
leczenie) i zmian zapalnych skóry, powodowanych długotrwałym noszeniem
pieluchomajtek. Nie mniej pomocna była w leczeniu bolesnych, pękających
opuszków palców. Skuteczna, choć już niestety w mniejszym stopniu, okazywała się w atopowych i łuszczycowych zmianach skóry oraz w egzemach.
Warto na koniec dodać, że powyższy skład maści można wzbogacić o kilka
ampułek roztworu Biostyminy, w zastosowaniu zewnętrznym mocno pobudzającego sprawność tkanek do regeneracji. Włączenie go w skład recepty powoduje jednak, że za lek pacjent musi wnieść pełną, dość wysoką odpłatność.
Opracował dr n. farm. Maciej Bilek

1
2
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Historia, otrzymywanie i zastosowanie lecznicze lanoliny opisane zostały obszernie
na łamach numeru 1/2008 „Farmacji Krakowskiej”.
Na temat balsamu peruwiańskiego pisaliśmy wyczerpująco w numerze 2/2008
„Farmacji Krakowskiej”.
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Wydarzenia

Zaproszenie
do Rzeszowa

T

ytułowe zaproszenie
jest wprawdzie nieco
spóźnione, ale – nadal
aktualne i nie do odrzucenia!
Otóż 21 kwietnia w budynku
głównym rzeszowskiego Muzeum Okręgowego przy ulicy 3 Maja otwarta została niezwykle ciekawa wystawa pt.
„Apteczne reminiscencje”, nad
którą patronat honorowy objął
marszałek województwa podkarpackiego. Stało się to m.in.
dzięki usilnym staraniom i ﬁnansowemu wsparciu Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej oraz ﬁrmy farmaceutycznej ICN Polfa Rzeszów.
W merytorycznym przygotowywaniu wystawy uczestniczyli pracownicy krakowskiego
Muzeum Farmacji UJ. Wystawa ma mieć charakter stały.
Farmacja Krakowska 4 / 2010
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Na wystawę przeznaczono osobną salę, zwaną „małym refektarzem”,
mieszczącego się niegdyś w tym miejscu konwentu Pijarów. Wedle informacji
pochodzących od pracowników Muzeum, pomieszczenie to było niegdyś siedzibą przyklasztornej apteki. Salę ozdabiają XVII-wieczne freski autorstwa
Łukasza Ziemeckiego, ilustrujące ówczesny stan wiedzy farmaceutycznej i poglądy zakonników na medycynę. Wśród przedstawionych scen odnaleźć można
m.in. centralną scenę konsylium lekarskiego, w którym bierze udział dwunastu
mędrców. Wybór tego miejsca na ekspozycję wydaje się więc ze wszech miar
trafny! Najcenniejszymi, unikalnymi w skali ogólnopolskiej eksponatami są
dwa starodruki, pochodzące ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Rzeszowie:
Zielnik Szymona Syreniusza z roku 1613 i Herbarz Polski Marcina z Urzędowa z roku 1595.
Jednak dla farmaceuty, rozmiłowanego w przeszłości i tradycjach jego
zawodu, najciekawsze na wystawie będą stare apteczne meble i liczne, często przepiękne naczynia. Potężny regał pochodzi z… Krakowa, z apteki „Pod
Złotą Głową”, należącej przed rokiem 1951 do magistra farmacji Stanisława Krówczyńskiego, ojca znanego większości farmaceutów profesora Leszka
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Krówczyńskiego. Na wystawę wypożyczyło go krakowskie Muzeum
Farmacji, będące właścicielem mebli i innych pamiątek, pozostałych
po zabytkowej aptece. Uwagę zwracają wyeksponowane na meblach
przedmioty: bardzo rzadkie naczynia drewniane, oryginalnie zdobione naczynia porcelanowe i sztandy
szklane, o pięknych kolorach, wykonane m.in. ze szkieł kobaltowego uranowego i oranżowego. Pochodzą one z aptek podkarpackich:
z Dynowa, Korczyny, Ustrzyk Dolnych, Sieniawy, Leżajska. Ponadto
na wystawie oglądać możemy także i inne pamiątki z dawnych aptek:
kasę apteczną, potężne moździerze i maleńkie moździerzyki, wagi
recepturowe i proszkowe, tygielki,
infuzorki, menzurki, cynowe miarki, kamionkowe butelki po wodach
mineralnych i wiklinowe kosze na
zioła. Niewątpliwą ciekawostką jest
dmuchawka do otwierania papierowych torebek. Całości dopełniają
pięknie wyeksponowane dawne aptekarskie książki i manuały.
Warto zaznaczyć, że wystawie
„Apteczne reminiscencje” towarzyszy bardzo starannie wydana książka pod tym samym tytułem, autorstwa magister farmacji Lidii Czyż, historyka farmacji i zarazem sekretarza
Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, Damiana Drąga, pracownika
rzeszowskiego Muzeum Okręgowego, oraz Teresy Drupki z ICN Polfa Rzeszów. Książka ta, wedle pierwotnych zamiarów, miała być wyłącznie katalogiem do wystawy, ostatecznie jednak stała się małym, lecz bardzo wyrazistym
kompendium wiedzy na temat historii galicyjskiej i podkarpackiej farmacji.
28
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Spośród dziesięciu rozdziałów aż osiem jest autorstwa magister farmacji
Lidii Czyż, a poświęcone są one kolejno: początkom farmacji, aptekom galicyjskim u schyłku XVIII wieku, historii aptek rzeszowskich, Ignacemu Łukaszewiczowi, wyposażeniu dawnych aptek, aptekarskim bibliotekom, kształceniu aptekarza kiedyś oraz aptekom i aptekarzom województwa rzeszowskiego
w latach 1944–1975. Damian Drąg opracował temat fresków małego refektarza, Teresa Drupka zaś – zagadnienie początków przemysłu farmaceutycznego
na Podkarpaciu.
Maciej Bilek
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Niezbędny
pracownik

Pani Danuta Piotrowicz w aptece.

Czytelnicy „Farmacji Krakowskiej” – dzięki rubryce „Wywiad” – mieli okazję poznać drogę życiową emerytowanych drogistów, pomocników aptekarskich,
magistrów farmacji… W kolejnej części tego cyklu zapraszam do lektury rozmowy z panią Danutą Piotrowicz, emerytowaną księgową krakowskich aptek.
Przez kilkadziesiąt lat pracy w swym zawodzie pani Piotrowicz umiłowała farmację i klimat dawnych aptek, jak rzadko który farmaceuta!

Funkcjonowanie apteki bez pracownika prowadzącego księgowość
jest tak samo niemożliwe, jak bez fachowego farmaceuty. Proszę powiedzieć, jak na początku Pani drogi zawodowej wyglądały zadania stojące
przed księgową apteki.

30
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W 1951 roku zdałam maturę w Technikum Administracji Gospodarczej
i zaczęłam pracować na stanowisku księgowej w Centrali Aptek Społecznych.
Poznałam wówczas prawdziwą księgowość apteczną. Prowadziło się wtedy
książki handlowe działalności apteki („winien” – „ma”). Ponadto sporządzano
miesięczne zestawienia i wysyłano do Centrali. Liczyło się na starych maszynach, zwanych potocznie „kręciołkami”, strasznie głośnych i powolnych. Podobała mi się dokładność i systematyczność tych czynności. Wiedziałam, że
to mój zawód na zawsze!
Pracowała Pani w wielu krakowskich aptekach, dodajmy – aptekach
o pięknej i bogatej tradycji. Jak zapamiętała Pani te placówki? Kim byli ich
kierownicy?

Po nacjonalizacji aptek przydzielono mnie na stanowisko księgowej do
pięknej, zabytkowej apteki w Rynku Głównym pod numerem 42, której kierownikiem i dawnym właścicielem był doktor Józef Spirer. Uroczy, wspaniały
człowiek, bardzo dobry, świetny fachowiec. Od niego nauczyłam się wpisywania recept do specjalnych zeszytów, a następnie segregowania ich na zwykłe
i robione. Pod jego okiem zaczęłam prowadzić książki spirytusowe, laboratoryjne, odbierania towaru… W aptece kierowanej przez Spirera do moich
obowiązków należało także odbieranie towaru, jego alfabetyczne układanie na
półkach i sprawdzanie dat ważności leków.
Kolejna apteka, w której Pani pracowała, położona była zaledwie kilka
kamienic od apteki doktora Spirera…

Tak, następną „moją” apteką, też zabytkową, była dawna, historyczna apteka „Pod Białym Orłem” w Rynku Główny 45, przy linii A-B. Gdy pracowałam
tam, kierownikiem była magister Irena Przystawska. W pomieszczeniu księgowości na głównej ścianie było piękne malowidło, na którym widniał Tadeusz
Kościuszko z okresu insurekcji. Wieść niesie, że stamtąd wychodził na przysięgę do Rynku Głównego. Przez trzydzieści lat pracowałam w jeszcze jednej zabytkowej aptece, znowu odległej o kilka kroków od Rynku, mianowicie w dawnej aptece „Pod Gwiazdą” przy ulicy Floriańskiej. Były tam mahoniowe meble,
ﬁgury alabastrowe i marmurowe lady. Półki pełne kolorowego, rżniętego szkła,
sztandy z wypalanymi napisami, czerwonymi i czarnymi, w zależności od zawartości. Kierownikiem był tu najpierw magister Leśniak, a następnie magister
Marynowska. Dobrze było pracować w tak wspaniałym gronie mądrych i serdecznych ludzi. W zabytkowych wnętrzach… Ostatnim miejscem mojej pracy
była apteka doktor Jolanty Kulig, aż do likwidacji tej placówki w roku 2001.
Farmacja Krakowska 4 / 2010
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Okładka „Książki zamówień i dostaw towarowych”, której
wypełnianie wchodziło w zakres licznych obowiązków
księgowych aptek.

Czy w czasie pracy w aptekach nie myślała Pani i nie czuła ochoty, aby
stanąć za pierwszym stołem lub na aptecznej recepturze? Czy pociągało
Panią „klasyczne” aptekarstwo?

Wspominałam doktora Spirera. To właśnie on nauczył mnie także czynności należących do fasowaczek i opisywaczek. To także było bardzo ciekawe
zajęcie i rzeczywiście myślałam, czy nie zrezygnować z księgowości. Ale doszłam do wniosku, że żadne przedsiębiorstwo nie może funkcjonować bez pracownika prowadzącego księgowość. Jest to bardzo ważna, podstawowa czynność we wszystkich ﬁrmach mających do czynienia z pieniędzmi i towarem.
32
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Tym bardziej w placówkach z tak zróżnicowanym i specyﬁcznym towarem, jakim są leki! Pozostałam więc księgową i przepracowałam w różnych aptekach
na tym stanowisku kilkadziesiąt lat, aż do emerytury!
Obserwuje Pani apteki od lat. Jak ocenia Pani zmiany w polskiej farmacji i wizerunku apteki?

Dzisiaj nie mam już skali porównawczej. Właściwie nie interesuję się apteką nowoczesną, ale te które znam, są podobne do moich ukochanych aptek
z duszą! Dawniej każda apteka miała niepowtarzalny charakter, w zależności od gustu właściciela. Praca w pięknych, zabytkowych wnętrzach podnosiła
rangę zawodu aptekarza.
Z panią Danutą Piotrowicz rozmawiał Maciej Bilek
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Jan Ćwiertniewicz
Magister farmacji Jan Hipolit Ćwiertniewicz był jedną z wielu tragicznych
postaci XX wieku. Zasłużony w czasie walk Legionów Polskich działacz społeczny i zawodowy, był niestety także więźniem Oświęcimia i oﬁarą komunistycznych represji…
Urodził się 13 sierpnia 1894 roku w Krościenku nad Dunajcem, jako syn
Karola Ćwiertniewicza, burmistrza tego miasteczka. Szkołę podstawową
ukończył w Krościenku, sześć klas gimnazjum zaś– w Nowym Targu. W okresie od 1 października 1911 do 1 października 1914 odbywał praktykę apteczną w aptece magistra Józefa Waltera w rodzinnym Krościenku. 26 lipca 1916
pomyślnie zdał egzamin tyrocynalny, uzyskując oceny dostateczne: z egzaminu
praktycznego z farmacyi oraz egzaminów teoretycznych z ﬁzyki z chemią¸ botaniki z farmakognozyą i farmacyi.

Magister Jan Ćwiertniewicz. Zdjęcie z czasów
młodości.
Fotograﬁa ze zbiorów Janiny Budnik

34
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W czasie I wojny światowej, do września 1917, służył w Legionach Polskich w randze podporucznika (w okresie międzywojennym brał częsty udział
w zjazdach weteranów Legionów). W należącej do Ćwiertniewicza „legitymacji Związku Legionistów Polskich”, noszącej numer 762, wydanej przez oddział warszawski, w rubryce „Odznaczenia” widnieje Krzyż Niepodległości.
26 czerwca 1921 ukończył studia farmaceutyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Początkowo pracował w aptece Józefa Waltera w rodzinnym
Krościenku, a następnie w aptece „Pod Barankiem” przy Małym Rynku w Krakowie. W okresie tym działał aktywnie w krakowskim Oddziale Związku Zawodowego Farmaceutów Pracowników w Rzeczypospolitej Polskiej (ZZFP).
Celem tej organizacji pracowniczej była m.in. walka o poprawę warunków
pracy w aptekach i ustawodawstwo ochronne, gwarantujące pracownikom
ubezpieczenia na wypadek choroby, nieszczęśliwych wypadków, niezdolności
do pracy, a nawet starości czy bezrobocia. Oddziały ZZFP z właścicielami aptek danego miasta lub regionu podpisywały umowy zbiorowe, gwarantujące
pracownikom m.in. minimalne płace miesięczne, warunki pełnienia dyżurów
nocnych, korzystania z płatnych urlopów, wprowadzenie przerwy obiadowej,
spoczynku niedzielnego i świątecznego, ograniczenia czasu otwarcia aptek…
Często, wobec sprzeciwu właścicieli aptek, uciekano się do strajków, mających
nierzadko dramatyczny przebieg. Związek Zawodowy Farmaceutów Pracowników w pierwszej dekadzie niepodległości umocnił swą pozycję, stał się jedyną reprezentacją farmaceutów-pracowników. Z inicjatywy Zarządu Głównego powstawały kolejne oddziały terenowe. Zmieniały się także cele Związku
– obok dalszej walki o prawa farmaceutów-pracowników zaczęto także szerzyć
pośród członków oświatę zawodową, zakładano biblioteki i czytelnie, urządzano odczyty, wykłady, kursy, wspólne wycieczki. Czuwano także, aby pośród
pracowników aptek panowały zgodne, etyczne stosunki, starano się rozwijać
życie towarzyskie…
Lista funkcji, które magister Ćwiertniewicz pełnił w krakowskim Oddziale
Związku Zawodowego jest bardzo długa. W 1922 i 1924 był jego sekretarzem,
w 1928 – asesorem, w 1923 i 1929 piastował zaś godność prezesa. Ponadto w roku 1922 był delegatem na krajowy zjazd ZZFP. W 1925, 1927 i 1932
wchodził w skład Komisji Rewizyjnej krakowskiego oddziału ZZFP. Brał także aktywny udział w II Nadzwyczajnym Zjeździe Farmaceutów Pracowników
Kas Chorych, który odbywał się w dniach 26–27 września 1925. Udzielał się
także w drugiej organizacji pracowniczej – Wydziale Kondycjonujących Magistrów Małopolski Zachodniej, której istnienie warunkowało nadal obowiązujące ustawodawstwo austriackie. W roku 1931 był przedstawicielem WyFarmacja Krakowska 4 / 2010
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Franciszka Kowalczyk. Zdjęcie z czasów młodości.
Fotograﬁa ze zbiorów Janiny Budnik

działu na odbywającej się w Warszawie konferencji informacyjnej na temat projektu ustawy aptekarskiej, w 1933 zaś – był przewodniczącym Wydziału.
Jan Ćwiertniewicz poślubił farmaceutkę Franciszkę Kowalczyk z Krakowa
(ur. 28 marca 1896 roku), którą – wedle wspomnień córek – poznał już w czasie studiów w Krakowie. Franciszka, wspólnie z mężem, aktywnie uczestniczyła w życiu krakowskiego ZZFP, m.in. jako długoletni gospodarz lokalu Związku przy ulicy Mikołajskiej 2. Państwo Ćwiertniewiczowie mieszkali przy ulicy
Pomorskiej 1 w Krakowie. Mieli cztery córki: Franciszkę, Ewę, Annę i Janinę.
Kolejnym po aptekach miejscem pracy Jana Ćwiertniewicza był „Wydział
Zaopatrywań Instytucyj Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie”. W uznaniu zasług na tym stanowisku otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi. Ciągle jednak marzył o prowadzeniu własnej apteki, początkowo myśląc o założeniu jej
w Warszawie.
W roku 1937 Jan Ćwiertniewicz uzyskał koncesję na prowadzenie apteki
w Gdyni, prężnie rozbudowującym się mieście, które odwiedzał wielokrotnie,
a już od pierwszej wizyty był pod jego urokiem. W odpowiednie wyposażenie
i urządzenie apteki włożył magister Ćwiertniewicz ogromną ilość pracy, cały
majątek i całe cerce. Apteka, położona przy ulicy Świętojańskiej 122, zyskała nowoczesne, luksusowe, obszerne wnętrze. Uwagę zwracały piękne obrazy
przedstawiające chabry, maki i rumiany. Ich autorami byli artyści przyjeżdżający
w odwiedziny do magistra Ćwiertniewicza – koledzy z czasów nauki w gimnazjum w Nowym Targu. W pomieszczeniu ekspedycyjnym znajdowały się tak36
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że liczne stare naczynia apteczne, które kolekcjonował właściciel. Czasopismo „Farmacja Współczesna”
z kwietnia–maja 1938 donosiło: Dnia 7 maja rb. została otwarta nowa apteka kol. J. Ćwierniewicza. Otwarcia dokonał insp. farm. mgr Wł. Siuda. Apteka mieści się przy ulicy Świętojańskiej nr 122. Nowo powstałej placówce redakcja życzy pomyślnego rozwoju. Aptece
nadano nazwę „Świętojańska”. Do Gdyni przeniosła
się także rodzina magistra Ćwiertniewicza.
Czas urządzania i pierwsze lata funkcjonowania apteki „Świętojańskiej” w anegdotycznym tonie
wspominała na łamach „Kuriera Gdyńskiego” córka Jana Ćwiertniewicza, pani Anna Maciejczyk: Jan
Ćwiertniewicz znalazł lokal przy ulicy Świętojańskiej
122 i wziął się za remont. W tym miejscu były trzy
sklepy, (...) ojciec połączył je w jeden lokal. A remontował z rozmachem. Ze Śląska sprowadził specjalnie
odlewane, odpowiednio hartowane szyby, odporne na
sztormowe wiatry. Meble i całe wyposażenie sprowadzał z Wolnego Miasta Gdańska. (…) Znalazło tu
pracę osiem osób, a wśród nich Karol Morawczyński,

Magister Jan Ćwiertniewicz z żoną i córką.
Fotograﬁa zamieszczona w książce dr. hab. Aleksandra Drygasa pt. Dzieje
aptekarstwa na Ziemi Gdańskiej w latach 1920–1990,
Gdańsk 1994
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syn siostry Jana z Krościenka. W tym samym roku do Gdyni ściągnęła rodzina Jana.
Zamieszkali w kamienicy przy ulicy Bandurskiego. Franciszka niewiele mogła pomóc, choć z wykształcenia była farmaceutką. Reumatyzm coraz bardziej dawał jej
się we znaki, choć Jan woził ją do najlepszych sanatoriów. A tak pisała pani Anna
Maciejczyk o samej aptece: Gdy bolała głowa, leczono się tabletkami „z kogutkiem”. Gdy doskwierał ból brzucha, skuteczniejsze były uniwersalne krople zielone
„Hien Fang”, oparte na balsamie peruwiańskim. Bóle stawów potraﬁła skutecznie
uspokoić emulsja przeciwreumatyczna. Dzieciom zalecano picie emulsji tranowej
Scotta lub Hemogenu Klawego. W asortymencie były oczywiście popularne krople
choleryczne, miód koperkowy, sole trzeźwiące, syrop żywokostowy, płyn na odciski.
(…) Część leków sprowadzało się wówczas od producentów, ale większość robiona była na miejscu. (...) Pamiętam, na zapleczu stały specjalne stoły, różne dziwne
naczynia, probówki i wagi. A wokół tej aparatury uwijał się ojciec. Coś odmierzał,
ważył, mieszał, wlewał do ciemnych buteleczek, korkował…
Na przeszkodzie rodzinnej stabilizacji i rozpoczęciu spokojnego życia
stanął wybuchu II wojny światowej. Jan Ćwiertniewicz został zmobilizowany i walczył w obronie Warszawy. Rodzina tymczasem została wysiedlona do
Krakowa, gdzie po zakończeniu kampanii wrześniowej traﬁł także Jan. Pracował wówczas w aptekach w Dębnikach i w Rabce Zdroju. Zaangażował się
także w pracę konspiracyjną, za co w roku 1942 został aresztowany i początkowo osadzony w więzieniu na Montelupich, a następnie wywieziony do obozu
koncentracyjnego w Oświęcimiu.
W rodzinnych zbiorach pani Janiny Budnik, córki Jana Ćwiertniewicza,
zachowała się niezwykła i wstrząsająca pamiątka. Jest to list pisany przez jej
ojca z obozu koncentracyjnego 20 czerwca 1943 roku. Magister Ćwiertniewicz miał numer obozowy 122 979, mieszkał w 28 Bloku, spał na posłaniu numer 2. Czytając ten list, powinniśmy zdać sobie sprawę, że pisany był w niewyobrażalnych dziś, potwornych warunkach ciągłego strachu, poniżania i codziennej groźby śmierci: Moja Kochana żono, moje drogie dzieci! Otrzymałem
Twój list i bardzo się ucieszyłem z wiadomości od Ciebie. Jestem zdrowy i czuję się
tutaj dobrze. Mam nadzieję, że w przyszłości będę częściej otrzymywał od Was pocztę, ponieważ bardzo za Wami tęsknię. Szczególnie ucieszyła mnie wiadomość, iż
znaleźliście sobie nowe mieszkanie oraz że wszyscy macie się dobrze. Chętnie dowiedziałbym się także czegoś o moich znajomych i przyjaciołach. Jak się mają? Pomagają Wam? Przede wszystkim chciałbym wiedzieć, czy Pan Marek jest zdrowy.
Co słychać u Janka w Krakowie? Bardzo Was wszystkich serdecznie pozdrawiam
i całuję, także siostry i szwagrów. Wasz Ojciec Jan. List opatrzony jest pieczęcią
obozowej cenzury: Sprawdzone. Obóz Koncentracyjny Oświęcim.
38
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List Jana Ćwiertniewicza do rodziny, pisany z Oświęcimia.
Dokument ze zbiorów Janiny Budnik
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Magister Jan Ćwiertniewicz w czasie wakacji
w Krościenku. Lata pięćdziesiąte.
Fotograﬁa ze zbiorów
Janiny Budnik

40

Przez cały czas pobytu Jana Ćwiertniewicza
w obozie trzy córki i chora od wielu lat żona pozostały bez jakichkolwiek źródeł utrzymania. Wyjechały w związku z tym do Krościenka, gdzie najstarsza z córek – Ewa (późniejsza lekarka – specjalista ftyzjatrii, ordynator Oddziału Chorób Płuc
w Szpitalu Zakaźnym w Gdyni i dyrektor tego
Szpitala w latach 1966–68) w wieku piętnastu lat
rozpoczęła pracę w sklepie jako kasjerka.
Po wyzwoleniu obozu w Oświęcimiu Jan
Ćwiertniewicz przyjechał do Krakowa, był jednak
tak wycieńczony, że traﬁł na oddział reanimacji. Pomimo tego podjął decyzję o powrocie wraz z rodziną do Gdyni. Ukochana apteka magistra Ćwiertniewicza przedstawiała opłakany widok – była całkowicie zniszczona przez wojska, które wyzwalały
Gdynię. Zostawała pod tymczasową opieką magistra Leona Staśkiewicza i laboranta Karola Morawczyńskiego. Dzięki ogromnemu wysiłkowi i wbrew
zniszczonemu zdrowiu Jan Ćwiertniewicz, jako
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kierownik i właściciel apteki, zdołał przywrócić jej dawną świetność. Magister
Ćwiertniewicz udzielał w owym czasie 50% ulgi dla kombatantów wojennych
na sprzedawane w aptece leki.
Życie nadal jednak nie oszczędzało Ćwiertniewiczowi osobistych tragedii.
W roku 1951 znacjonalizowano wszystkie polskie apteki. Jan Ćwiertniewicz
znalazł się w sytuacji, w której pracować musiał w aptece będącej dziełem jego
życia i jego własnością – jako zwykły najemny pracownik. W rok później zdymisjonowano go ze stanowiska kierownika apteki. Tego ciosu ten tak dotkliwie prześladowany przez los człowiek nie wytrzymał i 30 kwietnia 1952 roku
zmarł. Według wspomnień córki, pani Janiny Budnik, był wzorowym i kochającym ojcem, wielkim patriotą. Żona magistra Jana Ćwiertniewicza zmarła
w siedem lat później – 27 lipca 1959 roku.
Dr n. farm. Maciej Bilek
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MUZEUM
FARMACJI
w Dubrowniku

C

horwacja to obecnie
jeden z najczęstszych celów wycieczek Polaków,
a jednym z najpiękniejszych
i najbardziej interesujących
miejsc do odwiedzenia w tym
kraju jest Dubrownik, zwany
„Perłą Adriatyku”. Obok wielu unikatowych zabytków, z zachowanymi po dziś dzień murami miejskimi na czele, każdy
farmaceuta powinien zobaczyć
w Dubrowniku tamtejsze muzeum farmacji. Znaleźć je możemy w klasztorze Franciszkanów przy ulicy Placa.
Dubrownicki klasztor już
od lat jest znany ze swojej apteki, założonej w 1317 roku
i działającej nieprzerwanie od
1391 roku po dziś dzień! Jest
ona trzecią najstarszą czynną apteką w Europie. Nazwy, jakimi określali ją
mieszkańcy Dubrowni42
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ka, to: apoteka, spičarija, ljekarnica, aromatarij. Powstanie apteki jest związane
z fundacją klasztoru. Na początku prowadzona była tylko dla potrzeb chorych braci, zgodnie z regułą zakonną. Z czasem została udostępniona wszystkim mieszkańcom Dubrownika i okolicy. Zawsze znajdowała się na parterze
klasztoru aż do 1681 roku, kiedy to została przeniesiona na wyższy poziom,
w bezpośrednie sąsiedztwo klasztornego szpitala. Od roku 1741, postanowieniem papieża Benedykta XIV, apteka zmieniła swe przeznaczenie i znowu
dostępna była tylko franciszkanom. Było tak przez następne 42 lata, aż do
momentu, gdy papież Pius VI pozwolił na jej ponowne udostępnienie wszystkim chętnym.
W 1816 roku, gdy Dubrownik znajdował się pod zwierzchnictwem Austrii, wprowadzono przepis, na mocy którego wszystkie apteki w Dalmacji,
Dubrowniku i Kotorze musiały być prowadzone według praw austriackich.
Cesarz zgodził się na odstępstwo od reguły i pozwolił dubrownickim franciszkanom na prowadzenie apteki bez konieczności dostosowania się do obowiązującego prawa. Wydelegowany zakonnik musiał jednak ukończyć studia
uniwersyteckie i uzyskać dyplom magistra farmacji. Pierwszym farmaceutą
z zakonu Braci Mniejszych, który uzyskał dyplom, był brat Ivan Evangelist
Kuzmić, którego portret wisi na ścianie muzeum. Na początku XX wieku apteka powróciła na parter klasztoru i została przeniesiona bliżej wejścia, gdzie
działa do dziś. W 1947 roku została upaństwowiona, a obecnie działa pod starą nazwą „Apteka Braci Mniejszych”.
Po lewej stronie od głównego wejścia do budynku klasztornego oglądamy
właśnie tę działającą aptekę. Jej ozdobą są stylowe, neoklasycystyczne meble.
Na regałach, obok nowych leków, poukładane są drewniane pojemniki na surowce roślinne oraz szklane XIX-wieczne naczynia produkcji ﬁrmy Hermann
Steinbuch z Wiednia. Co ciekawe, są one pełne substancji odpowiadających
nazwom na etykietach, co świadczyć może o tym, że nadal używane są na aptecznej recepturze! Na ladzie ekspedycyjnej oglądać można unikatową, przedwojenną reklamę preparatu Aspiryna w języku chorwackim.
Właściwe muzeum farmacji mieści się w dalszej części klasztoru, do której
docieramy przez krużgankowy dziedziniec, otoczony ozdobnymi kolumnami.
Dziedziniec ten służył niegdyś jako przyklasztorny ogród, w którym mnisi
uprawiali warzywa oraz rozmaite rośliny lecznicze, wykorzystywane w aptece do przyrządzania leków. Dziś znajdują się tam już tylko rośliny ozdobne.
Dubrownickie muzeum farmacji zostało utworzone w 1938 roku, zgromadzono w nim zabytkowe meble, naczynia i księgi. Na ścianie, tuż obok wejścia do apteki, swą tablicę pamiątkową ma donator klasztoru, rycerz Ignacije
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Wnętrza muzeum farmacji w Dubrowniku

Amerling. Tablica umieszczona została tu przez wdzięcznych mieszkańców
Dubrownika.
Pierwszymi eksponatami, które widzimy po wejściu do muzeum, są pamiątki opowiadające o wielowiekowej służbie franciszkańskich aptekarzy, pomagających mieszkańcom nie tylko Dubrownika, ale i całej Dalmacji. W dawnym wnętrzu apteki możemy oglądać piękne, barokowe meble z wbudowanym
zegarem oraz ozdobnymi szuﬂadami. Na ladzie stoi komplet odważników, chowanych jeden w drugi, oraz dmuchawka do otwierania torebek papierowych.
Na szczególną uwagę zasługują: forma do wypieku opłatków, naczynia do odmierzania płynów kroplami, wykonane ze szkła kobaltowego, oraz przepiękne
naczynia Albarello. Na wspomnianych barokowych meblach wyeksponowano także 43 inne, większe i mniejsze naczynia majolikowe. Wokół dawnego
44
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stołu recepturowego umieszczono prasę do sporządzania nalewek, młynek do
substancji grubokrystalicznych, kociołki, infuzorki, retorty, wagi, palniki, moździerze i aparaty destylacyjne. W przeszklonych gablotkach oglądać można
także oryginalne recepty i manuały apteczne, a także wiele innych eksponatów,
związanych z dawną recepturą i technologią produkcji leków. Uwagę zwraca
gablota z dawnymi, nieopisanymi niestety starodrukami. Zidentyﬁkować udało się m.in. Phamacopée universelle Nicolasa Lémery’ego, włoskie wydanie Komentarzy do Dioscoridesa Pietra Andrei Mattiolego oraz niemieckie wydanie
Ruralium commodum Petrusa de Crescenzi. Z kolei ulubionym eksponatem,
reprodukowanym na pocztówkach i w przewodnikach, jest szafka na substancje trujące, opatrzona symbolem trupiej czaszki.
Paweł Kubica
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Kilka słów
o słynnych
kantarydach…
Kantarydy są jednym z dawnych surowców farmakognostycznych, budzącym po dziś dzień zaciekawienie i emocje ze względu na ich praktykowane niegdyś zastosowanie jako afrodyzjaku. Kantarydy (Lytta vesicatoria, Cantharis lub Meloë vesicatoria), zwane także pryszczawkami lekarskimi, muchami hiszpańskimi, chrząszczami złotymi, krówkami lub kobyłkami
zielonymi to chrząszcze, występujące w zachodniej i północnej Europie. Należą do rzędu Coleoptera, rodziny Meloidae. Charakterystyczną cechą odróżniającą samce od samic kantaryd są czułki, które u samców równają się połowie długości ciała, natomiast u samic są o wiele krótsze. Pryszczawki żerują głównie na jesionach, ale spotykane są również na różnych gatunkach
bzów, róż, klonach, topolach, ligustrze i wiciokrzewie. Pryszczawki zostały
wprowadzone do lecznictwa dopiero w wiekach średnich i nie były znane
starożytnym. W 1812 francuski chemik Pierre Robiquet wyizolował główną substancję czynną much hiszpańskich – kantarydynę, wydzielaną przez
nie w chwilach zagrożenia. Wzór chemiczny kantarydyny ustalił ostatecznie
w 1914 roku Johannes Gadamer, ówczesny dyrektor Instytutu Farmaceutycznego we Wrocławiu.
46
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Czysta kantarydyna miała działanie mocno drażniące zakończenia nerwowe.
Podana wewnętrznie drażniła błony śluzowe przewodu pokarmowego i układu moczowego (powodując
erekcję), po dłuższym czasie prowadziła jednak do przewlekłych i praktycznie
nieuleczalnych zmian zapalnych: moczowodów, pęcherza moczowego i nerek.
W podręczniku Farmacya Fabiana
i Heinricha z roku 1835 odnajdujemy następujący opis pryszczawek: Są
to owady podługowate na 6 do 8 linii1,
długie, złocisto zielonym kolorem się
mieniące, mają cienkie brunatne skrzydełka pod pokrywami całkowitemi, różki czucia (antennae) cienkie i równie jak
i nogi czarne. Każdy waży dwa do 3
gran2, a ususzony ciężar zaledwo jeden
gran wynosi. W kolejnym podręczniku Szymona Fabiana, zatytułowanym
także Farmacya (1852), odnajdujemy
informację, że owady te zbierano początkowo w Hiszpanii i stąd pochodzi ich nazwa. Dzieło to przedstawia
również sposób, w jaki pozyskiwano kantary- Dawne naczynie apteczne, służące
do przechowywania kantaryd.
dy: Wychodzi się na ich połów przed wschodem
Ze zbiorów autora
słońca, kiedy kantarydy, wilgocią i zimnem nocy
stężałe, jeszcze spokojnie na swem miejscu siedzą, a za potrząśnieniem drzewa muchy hiszpańskie na podłożone matnie lub prześcieradła spadają. Zebrane w workach
lub na przetakach parą siarki lub octu zaduszają i następnie w piecu suszą. Z kolei
Podręcznik dla zbierających zioła lekarskie i produkty zwierzęce dla użytku aptecznego autorstwa Jana Biegańskiego z roku 1923 informował, że zbieranie much
hiszpańskich jest bardzo opłacalne, gdyż są one zawsze dobrze płacone i naby1
2

Linia to dawna polska jednostka miary, wynosząca 2 milimetry.
Gran był jednostką miary odpowiadającą wadze jednego ziarna jęczmienia, czyli
około 62 mg..
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wane przez apteki i składy. Obecność
much hiszpańskich zdradza niemiły charakterystyczny zapach, daleko
rozprzestrzeniający się z wiatrem.
Jak tylko owady się pojawią,
zaraz należy je zbierać, bowiem gdy czekać, samice się
zapłodnią i mają pełne odwłoki jaj, wtedy tracą na
wartości i wysychają nadzwyczaj trudno. Według
wszystkich dawnych źródeł, wysuszone chrząszcze powinny przypominać
owady żywe, zachowywać
naturalną barwę i kruszyć
się w palcach, wydzielając
charakterystyczny zapach.
Zarówno kantarydy, jak
i kantarydynę stosowano
niegdyś bardzo powszechnie zarówno zewnętrznie,
jak i wewnętrznie, przy czym
stopniowo zaczęto zaprzestawać podawania tych leków wewnętrznie z uwagi na silną tokKamionkowe naczynie apteczne, służące do
syczność.
przechowywania maści kantarydynowej do
Już Juliusz Wyrzykowski
użytku weterynaryjnego.
w
Farmakologii
ogólnej i szczegółoZe zbiorów Apteki-Muzeum w Lubinie.
wej z roku 1874 zauważał, że kantarydy obecnie daleko rzadziej się używają jak dawniej, gdyż bardzo słusznie obawiamy się szkodliwego ich działania i do tego jeszcze trudno dającego się skontrolować, tem bardziej jeszcze, że wskazania, podług których dawniej zadawano
ten środek, nie są ani ﬁzyologicznie uzasadnione, ani też pomyślnemi wypadkami
usprawiedliwione. Autor ten podawał ponadto, że proﬁlaktyczne stosowanie
kantaryd przeciwko takim schorzeniom jak wodowstręt, koklusz, dychawica,
śluzotok oskrzelowy czy słodkomocz straciło na aktualności, a kantarydy podaje się jedynie w takich przypadkach jak: porażenie pęcherza, niemożność za48
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trzymania moczu, impotencja i brak krwawień miesięcznych, lecz tylko wtedy,
gdy wszystkie inne, łagodniej działające leki zawodzą.
W literaturze odnajdujemy dawki, w jakich stosowano kantarydy. Według
wydawanej w drugiej połowie lat trzydziestych Encyklopedii Farmaceutycznej,
najwyższa dawka jednorazowa kantaryd wynosiła 50 mg, natomiast najwyższa dawka dzienna – 150 mg. Należy również podkreślić, że w tejże Encyklopedii Farmaceutycznej znajdziemy hasło „Cantharidismus”, czyli „kantarydyzm”. Określano tak zatrucie spowodowane kantarydami lub czystą kantarydyną, czasami wywołane stosowaniem plastrów kantarydynowych na dużych
powierzchniach ciała. Encyklopedia podaje, że dawką śmiertelną może być już
dwurazowe użycie 0,75 g proszku kantarydowego, aczkolwiek znane są wypadki,
że dawki, wynoszące 3 do 5 g, nie były śmiertelnymi. Dowiadujemy się również
z Encyklopedii…, że zatrucia te spowodowane są najczęściej użyciem tzw. „napojów miłosnych”, a że prawie powszechnie znane jest owo erotyczne działanie
pryszczawek, nie wolno ich odręcznie wydawać.
Z kantaryd wykonywano proszki mianowane, rozcierając wysuszone
pryszczawki z cukrem mlekowym. Niekiedy samo przygotowanie leków zawierających kantarydy wiązało się z pewnym niebezpieczeństwem, gdyż pył
powstały podczas proszkowania surowca silnie drażnił skórę, oczy i błony
śluzowe. Literacki opis zastosowania kantaryd podał Aleksander Puszkin
w dziele Dubrowski, w którym czytamy: Tymczasem Dubrowski leżał chory; lekarz powiatowy, na szczęście nie całkiem nieuk, zdążył już puścić mu krew, przystawić pijawki i kantarydy – pod wieczór chory poczuł się lepiej i odzyskał przytomność.
W dawnych aptekach można było odnaleźć przeróżne preparaty wykonane na bazie kantaryd, m.in.: octy, plastry, ekstrakty, maści i mazidła, oleje, nalewki. W Farmakopei Kościuszkowskiej z 1794 wymienione są kantarydy
w rozdziale Materia Medica – jako jeden z surowców zwierzęcych. Polecano,
aby sporządzać Emplastrum Vesicatorii z kantaryd, wosku żółtego, terpentyny,
kamfory i smalcu wieprzowego. W rozdziale Index Morborum&Medicaminum
zalecano plaster w następujących wskazaniach: Angina, Asthma, Catarus, Cephalica, Convulsio, Ophtalmia, Peripneumonia pleuritis, Phthisis, Rheumatismus
Arthretes Ischias Lumbago, Singulius. Ponadto w przypadku Diabetes zalecano
stosowanie ałunu kantarydowego – Cantharides Alumen, a jako Caustica – całych kantaryd.
Farmakopea szpitalna z roku 1838 uwzględniała sproszkowane kantarydy
jako surowiec leczniczy, podając jednocześnie obowiązujące za ten surowiec
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ceny, tj. 62 grosze za uncję3 i 9 groszy za drachmę. Farmakopea ta wymienia
również plaster Emplastrum Cantharid. ordin., nalewkę Tinctura Cantharidum
oraz maść Unguentum Cantharidum. Odnajdujemy tu również receptę na maść
z much hiszpańskich. Należało użyć jednej uncji much hiszpańskich, czterech
uncji smalcu wieprzowego i półtorej uncji wosku żółtego, przy czym kantarydy należało najpierw gotować na łaźni wodnej ze smalcem (kantarydyna jest
lipoﬁlna), a dopiero w dalszej kolejności dodać dla utwardzenia wosku żółtego. Farmakopea szpitalna podaje ponadto receptę na inną maść, w której skład
wchodzą kantarydy – Unguentum irritans cum Hydrargyro. Do przygotowania
tej maści należało wziąć pół uncji maści królewskiej oraz po jednej drachmie
czerwonego tlenku ołowianego i sproszkowanych kantaryd.
Kolejna Farmakopea szpitalna, z roku 1860, uwzględniała dwa rodzaje plastrów kantarydowych – Emplastrum cantharidum ordinarium i Emplastrum
cantharidum perpetuum, nalewkę – Tinctura cantharidum oraz maść – Unguentum cantharidum. Farmakopea ta podawała również receptę na maść z much
hiszpańskich, do której przygotowania należało wziąć: kantaryd uncyą, wosku
żółtego półtorej uncyi i szmalcu wieprzowego uncyj cztery. Zawierała także przepis na Unguentum irritans oraz na nalewkę i maść z pryszczawek. Niezwykle interesujący jest fakt, że omawiana Farmakopea – jako jedyna – zawierała
„Skorowidz środków zaradczych w przypadku otrucia”, w którym pod hasłem
„Trucizny kantarydowe”, czytamy: Po wzbudzeniu wymiotów ipekakuaną albo
znaczną ilością napojów klejowatych – łagodzą się cierpienia środkami opiowemi.
Można też przystawić pijawki na brzuch i w blizkości części płciowych, przykładać
kataplazmy rozmiękczające i zalecić ciepłe kąpiele.
Bardzo obszerną monograﬁę kantaryd zawierała Farmakopea rosyjska
z roku 1910, która przez pewien czas obowiązywała na ziemiach zaboru rosyjskiego. Farmakopea ta podawała recepty na Collodium cantharidum, Emplastrum Cantharidum ordinarium i Emplastrum Cantharidum perpetuum. Co
ciekawe, lekospis rosyjski do wykonywania plastrów zalecał stosowanie… łoju
bawolego – Sebum bovinum, mimo iż zawierał monograﬁe zarówno smalcu
wieprzowego jak oleju oliwkowego!
Kantarydy znane i szeroko omawiane były także w dziełach wydawanych
w Galicji. Magister Wilhelm Zajączkowski, właściciel apteki w Strzyżowie,
w Komentarzu do VII wydania Farmakopei Austriackiej omówił szczegółowo
pryszczawki, podając charakterystykę surowca, bionomię owadów, metodę
3
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Jedna uncja jako jednostka masy równała się około 28 gramom. Przeliczano ją na
8 drachm lub 480 granów.
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ich zbierania, zastosowanie i skład chemiczny. Komentarz zawierał również
monograﬁe Emplastrum Cantharidum i Emplastrum Cantharidum perpetuum
oraz „nastoju” z pryszczawek – Tinctura Cantharidum. Także docent Ignacy
Lemberger, autor Komentarza do ósmego wydania Farmakopei Austriackiej zamieścił bardzo dokładną monograﬁę pryszczawek. Odnajdujemy w niej opis
surowca, bionomię owadów, metodę ilościowego oznaczenia kantarydyny, jej
działanie oraz dawki maksymalne chrząszczy. Lemberger podawał również, że
w lecznictwie ma zastosowanie kantarydynian potasowy – Kalium cantharidicum. Omawiany lekospis zawiera monograﬁe Emplastrum Cantharidum oraz
Emplastrum Cantharidum perpetuum. Odnajdujemy tu również nalewkę pryszczawkową, która zgodnie z monograﬁą powinna mieć barwę żółtawobrunatną
lub zielonobrunatną, woń odrażającą i smak bardzo ostry, piekący. Zgodnie z zaleceniami Komentarza… kantarydy powinno się przechowywać oddzielnie od innych surowców,
w naczyniach opatrzonych napisami złożonymi z liter czerwonych na białym tle.
Pierwszy polski lekospis czasów współczesnych, Farmakopea Polska II z 1937 roku,
zawierał bardzo dokładną monograﬁę much
hiszpańskich, w której obok dokładnego opisu
owada znajdujemy cechy diagnostyczne budowy mikroskopowej proszku kantarydowego, oznaczanie zawartości kantarydyny w surowcu, warunki przechowywania
(nad tlenkiem wapniowym i w ciemności) oraz zapis nakazujący sporządzanie
leków (z wyjątkiem plastrów) wyłącznie
z proszku mianowanego, który powinien
zawierać 0,6% kantarydyny i być grubo
sproszkowany. Farmakopea Polska II wymieniała nie tylko Emplastrum Cantharidum i Emplastrum Cantharidum perpe-

Kobaltowe naczynie apteczne, służące do
przechowywania sproszkowanych kantaryd.
Ze zbiorów Joanny Typek
i Macieja Bileka
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tuum, ale również Emplastrum Cantharidum pro usu veterinario. Recepty na
te plastry zasadniczo różniły się od obowiązujących we wcześniejszych lekospisach. Przykładowo do sporządzenia plastra kantarydowego lekospis zalecał
użycie smalcu benzoesowego, co znacznie zwiększało jego trwałość (plastry
wykonywane zgodnie z poprzednimi monograﬁami miały tendencje do pleśnienia), natomiast do plastra kantarydowego – trwałego łoju baraniego – Sebum ovillum.
Ostatnią farmakopeą obowiązującą w Polsce, w której znalazły się kantarydy, jest Farmakopea Polska III. Odnajdujemy w niej bardzo obszerną monograﬁę tych chrząszczy, zawierającą cechy diagnostyczne surowca, oznaczanie zawartości kantarydyny, wymagania dotyczące zawartości wilgoci, popiołu oraz
dawki. Farmakopea ta nie zawierała jednak monograﬁi żadnej z wyżej omówionych postaci leków.
Maciej Strzemski

52

Farmacja Krakowska 4/ 2010

Szanowni Państwo
Uprzejmie informuję, że Muzeum Farmacji UJ opublikowało swój kolejny
kalendarz ścienny, tym razem poświęcony dawnym aptekom Krakowa.

Kalendarz można zamawiać telefonicznie (12 422 42 84)
i przez Internet (mf@mp.pl).
Cena kalendarza: 30 zł + VAT
Serdecznie pozdrawiam
Prof. dr hab. Zbigniew Bela
Dyrektor Muzeum Farmacji UJ
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